
RECUPERACIÓN DA MATERIA PENDENTE: MÚSICA 2º ESO  MAIO 2020 
 
Estimados alumnos e alumnas. Dadas as circunstancias excepcionais que estamos a vivir, neste curso 

non haberá exame presencial en maio, polo que poderedes acadar o aprobado se ides facendo os 

traballos que vou ir colgando na aula virtual ou na páxina web. Hainos que facer todos e o mellor 

posible. Un saúdo. 

 

OS EXERCICIOS SERÁN SOBRE OS CONTIDOS QUE XA ESTÁN COLGADOS NA PÁXINA (as páxinas  
correspóndense a libreta do curso 2018-2019) 
 
 

1º FRAUTA: Interpretar dúas cancións a elixir entre o “Himno galego” (46), a “Canción de despedida” (44), 

“When the saints go marching in” (40),  “El señor de los anillos” (42), “Frai Felipe” (37), e “Titanic” (43). 

Esta parte do exame é obrigatoria, non se aprobará se non se toca a frauta. Ánimo. 

 

2º EXERCICIOS QUE TERÁN QUE VER COS SEGUINTES CONTIDOS: Consistirá na análise dunha partitura 

sinxela e nunha serie de conceptos de vocabulario musical para traballar. 

 
NUNHA CANCIÓN SINXELA:  
1. Sinalar a clave de sol  
2. Poñer o nome das notas debaixo (pg. 9)  
3. Sinalar os silencios de negra, branca e corchea se os hai ( pg. 10)  
4. Sinalar a anacrusa se a hai (39)  
5. Sinalar o son máis agudo e o máis grave (pg. 9)  
6. Sinalar o son máis longo e o máis curto (pg.10)  
7. Sinalar signos que prolongan o son (10)  
8. Sinalar o símbolo de ritmo e compás. Explicalo (11 e 12)  
9. Rodear o termo de tempo e dicir que significa (13)  
10. Sinalar os termos de intensidade e explicalos (13)  
11. Sinalar os signos de repetición e explicar como se debe tocar a peza segundo eles (34 - 42)  
12. Indicar se ten algunha alteración e dicir cal e en que nota (20)  
 
OUTRAS CUESTIÓNS:  
1. As familias de instrumentos e citar tres exemplos de cada familia (24 – 28)  
As agrupacións de instrumentos (28)  
 
2. Os tipos de voces e as agrupacións vocais (32)  
 
3. Definir: diapasón (9), metrónomo (13), sonómetro (8), batuta (29), luthier e pon un exemplo (24), escala 
diatónica (15), sons da escala de Do Maior (15), entre que sons está os semitóns? (15)  
 
4. Biografía de Wolfgang Amadeus Mozart. Citar dúas das súas obras. (53)  
 
MOITO ÁNIMO!! 
 
 


